Byggnadsantikvarie sökes!

Antiquum AB letar ny medarbetare
Antiquum AB

Antiquum är ett bebyggelseantikvariskt konsultföretag som startade 1999. Idag har kontoret två
bebyggelseantikvarier anställda.
På Antiquum AB arbetar vi bland annat med antikvariska förundersökningar, Vård- och underhållsplaner,
kulturmiljöinventeringar, historiska undersökningar,
teknisk-antikvarisk projektering, färgundersökningar
och färgsättningar samt åtgärdsprogram och antikvarisk kontroll/medverkan.
Flertalet av våra projekt innebär medverkan vid
projektering inför ombyggnad eller i pågående
byggprojekt vilket betyder att vi dagligen ställs inför
utmaningar att anpassa moderna krav på t ex ventilation, tillgänglighet, brand och akustik på bästa sätt
ur ett antikvariskt perspektiv.
Under åren har vi arbetat brett med allt från torp,
fästningar, slott, kulturreservat och byggnadsminnen
till industrier, villor och hyresfastigheter.
Vi brinner för kulturhistoriska miljöer och byggnader
av olika karaktär. Det intresset gör oss engagerade,
noggranna och intresserade. Något som vi anser
viktigt för ett gott slutresultat. Flertalet uppdrag
har till huvudsyfte att värdera och analysera samt
bedöma konsekvenser för så väl enskilda byggnader
som bebyggelsemiljöer.

Arbetsuppgifter

Vi söker någon som kan arbeta självständigt med
att utföra antikvariska uppdrag såsom förundersökningar, inventeringar, kulturhistoriska värderingar,
antikvarisk projektering och åtgärdsförslag samt
utföra antikvariska kontroller/medverkan m.m.
Arbetsuppgifterna utgörs huvudsakligen av olika bebyggelseantikvariska uppdrag samt arbete i projekt.
Arbetet kan också innebära administrativa uppgifter
eller uppgifter inom fastighetsförvaltning.

Kvalifikationer
•
•
•
•
•

Du ska vara utbildad byggnadsantikvarie eller
ha motsvarande kompetens inom byggnadsvård
och/eller kulturmiljövård.
Byggteknisk kompetens och erfarenhet av fastighetsförvaltning är starkt meriterande.
För att du snabbt skall komma in i arbetsuppgifterna behöver du har minst 3 års erfarenhet av
liknande arbetsuppgifter.
Dokumenterad god förmåga att uttrycka dig i
skrift och kunskaper i Adobes program.
B-körkort krävs.

Vi söker dig som har:
•
•

Erfarenhet inom byggnadsvårdsområdet med
kunskaper i byggnadsantikvariska och byggnadstekniska frågor.
Dokumenterad erfarenhet av värdering av bebyggelse, antikvarisk medverkan, rådgivning kring
antikvariska och byggtekniska frågor m.m.

Vi ser gärna att du är:
•
•
•
•
•
•

Självständig och ansvartagande - för att kunna
driva egna projekt och fatta självständiga beslut.
Initiativrik och kreativ – för att kunna komma
med nya lösningar och egna förslag i antikvariska
frågeställningar.
Samarbetsvillig och positiv - för att skapa en
trevlig arbetsplats.
Drivande och stresstålig – för att klara av deadlines och tidspress.
Noggrann och strukturerad – för att kunna leverera ett bra arbete till våra kunder.
Pedagogisk med god kommunikativ förmåga – för
att förklara våra beslut och ställningstaganden.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning heltid eller
enligt överenskommelse. Tillträde augusti eller enligt
överenskommelse.

Ansökan

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta
Victoria Ask, VD. Mobil: 0708 - 25 40 41
Sänd din ansökan senast den 18/6 2015 via mail:
victoria.ask@antiquum.se

Antiquum AB Drottningg 25 411 14 Göteborg Tel 031- 13 38 20 Mobil 0708 - 25 40 41 victoria.ask@antiquum.se www.antiquum.se

